
STANOVY 
Evanjelickej cirkvi metodistickej, Slovenskej oblasti 

 
Základné ustanovenia 

 

Metodisti na Slovensku začali svoju činnosť na území dnešnej Slovenskej 
republiky v roku 1923. Počas svojej takmer 100-ročnej historickej misie v tejto krajine 
bola metodistická cirkev vždy oficiálne uznaná a legitímna. V rôznych obdobiach bola 
známa pod názvami ako Evanjelická cirkev metodistická v Československu či neskôr 
Evanjelická cirkev metodistická, Slovenská oblasť.  

Evanjelická cirkev metodistická, Slovenská oblasť, je súčasťou celosvetovej 
rodiny denominácií hlásiacich sa k wesleyánskej tradícii. Na medzinárodnej úrovni je 
s účinnosťou od 15. 10. 2022 organizačne pridružená ku Globálnej metodistickej cirkvi 
(ďalej iba „GMC“). Do ustanovujúcej Generálnej konferencie GMC bude na ňu 
dohliadať dočasný predseda pre región Európy, ktorého menuje Prechodný výbor 
riadenia GMC (Transitional Leadership Council of the Global Methodist Church). 
 

Článok 1. Názov 
 
1. Názov cirkvi je Evanjelická cirkev metodistická, Slovenská oblasť  (ďalej iba 
ECM, SO), a je v zmysle zákonov Slovenskej republiky právnickou osobou. 
2. Jej činnosť v duchovnej, evanjelizačnej, vzdelávacej a sociálnej oblasti zahŕňa celé 
územie Slovenskej republiky. V rámci medzinárodnej spolupráce však môže vyvíjať 
svoju činnosť aj za hranicami SR.  
 

Článok 2. Ciele 
 

1. Poslaním ECM, SO, je činiť učeníkov Ježiša Krista, ktorí: uctievajú trojjediného 

Boha, milujú Boha a svojho blížneho, a odvážne svedčia o svojej viere. Medzi jej 

hlavné ciele patrí: podporovať vieru založenú na evanjeliu a život založený na 

Božom slove. 

2. Tento cieľ dosahuje najmä prostredníctvom: 
a) práce kazateľov a spolupracovníkov pri hlásaní Božieho slova, vzdelávaní, 
pastoračnom poradenstve, sociálnej práci a i.; 
b) vzdelávania a vystrojenia spolupracovníkov a dobrovoľníkov; 
c) správy a údržby nehnuteľného majetku a jeho vhodným využívaním; 
d) vydávania kresťanskej literatúry; a  
e) zriaďovania a spravovania sociálnych inštitúcií, škôl a humanitárnych 
združení. 

 
Článok 3. Členstvo 

 
1. Členmi ECM, SO, sú všetci tí, ktorí boli na základe Cirkevného poriadku prijatí za 
členov. 
2. Osoby, ktoré boli prijaté za členov ECM, SO, sú zároveň členmi Globálnej 
metodistickej cirkvi. Ich členstvo môže byť prevedené z jedného zboru do druhého 
podľa postupov stanovených Cirkevným poriadkom. 
3. Členstvo v cirkvi zaniká smrťou, vystúpením na základe osobnej žiadosti alebo 
vylúčením podľa ustanovení Cirkevného poriadku. 



 
Článok 4. Financie 

 
1. Cirkev je podporovaná príspevkom od štátu, ako aj dobrovoľnými darmi svojich 
členov, darmi cirkevných a iných organizácií či jednotlivcov doma i v zahraničí. 
2. Jednotlivci – členovia cirkvi – nie sú zodpovední za dlhy cirkvi. Nemajú nárok na 
podiel z cirkevného majetku a cirkevných účtov počas trvania svojho členstva. Platí to 
taktiež pri ukončení členstva, ako aj pri zániku činnosti cirkvi. 
3. Členovia nenesú pred tretími osobami zodpovednosť za škody spôsobené ECM, 
SO. 
 

Článok 5. Organizácia 
 
1. Najvyšším orgánom ECM, SO, je Oblastná konferencia. 
2. Farnosti sú organizačnými zložkami ECM, SO, z ktorej sa odvádza ich právna 
subjektivita. Kazateľ zboru sa stáva na základe služobného pridelenia štatutárom 
farnosti. Práva farností a organizačnú štruktúru oblasti stanovuje Oblastná konferencia 
v zmysle Cirkevného poriadku Globálnej metodistickej cirkvi a so súhlasom biskupa. 
 

Článok 6. Orgány cirkvi 
 
Orgánmi ECM, SO, sú:  
– Oblastná konferencia,  
– Rada ECM, SO, (ďalej iba „Rada“) a  
– superintendent (predsedajúci starší).  
Funkčné obdobia a spôsob voľby do týchto orgánov upravuje Cirkevný poriadok 
Globálnej metodistickej cirkvi.  
 

Článok 7. Oblastná konferencia 
 
1. Oblastnú konferenciu tvoria všetci duchovenskí členovia a laickí členovia Rady, 
kazatelia a ďalší zástupcovia laikov, delegovaní jednotlivými zbormi alebo zvolení 
samotnou konferenciou na obdobie jedného až štyroch rokov pre správu špecifickej 
oblasti služby (zástupkyňa sestier, mládeže, detskej služby a pod.).  
2. Oblastnú konferenciu zvoláva raz ročne superintendent. Oblastná konferencia si 
určuje svoj rokovací poriadok, zaoberá sa všetkými dôležitými záležitosťami 
cirkevného života v oblasti. Zasadnutiam predsedá superintendent; ak ten nemôže, 
vedením konferencie poverí podpredsedu Rady alebo iného člena konferencie. 
Mimoriadne zasadnutie Oblastnej konferencie môže byť zvolané aj na žiadosť jednej 
tretiny členov a delegátov konferencie.  
3. Riadne zasadnutie sa koná raz ročne a má tieto povinnosti: 

a) prijímať a schvaľovať výročné správy Rady a farností;  
b) prijímať a schvaľovať výročné správy výborov a osôb poverených prípravou 
správ; 
c) schvaľovať finančnú a revíznu správu; 
d) voliť Radu a zástupcov jednotlivých oblastí práce na obdobie jedného až štyroch 
rokov; 
e) diskutovať a prijímať rozhodnutia na podporu cirkevnej práce; 
f) zriaďovať výbory a komisie s cieľom zabezpečiť rozvoj práce;  
g) rozhodovať o zriadení sekretariátu; 



h) prijímať zmenu a doplnenie stanov a predpisov; 
i) voliť podpredsedu alebo viac podpredsedov Rady, z nich určiť druhého 
štatutárneho zástupcu spomedzi duchovenských členov v plnoprávnom spojení na 
obdobie jedného až štyroch rokov. Rozsah ich právomocí určí Organizačný 
poriadok. 

 
Článok 8. Rada ECM, SO 

 
1. Rada sa uznáša na svojich zasadnutiach, v prípade potreby per rollam.  
2. Rada sa skladá z predsedu a z rovnakého počtu duchovných a rovnakého počtu 
laikov. Superintendent je z titulu svojho práva predsedom Rady.  
3. Rada vykonáva rozhodnutia Oblastnej konferencie a riadi všetky činnosti okrem 
tých, ktoré výslovne prislúchajú Oblastnej konferencii.  
4. Rada sa stará o farnosti a ústredie a podporuje ich činnosť smerujúcu k naplneniu 
poslania cirkvi. Prijíma nových zamestnancov ECM, SO. 
5. V oblasti hospodárenia Rada najmä: 
– spravuje finančné a majetkové záležitosti ECM, SO,  
– vyberá repartície,  
– rozhoduje o kúpe a predaji cirkevného majetku, ako aj o realizácii stavebných 
projektov. 
6. Rada pripravuje program Oblastnej konferencie. 
7. Rada sa za svoju činnosť zodpovedá Oblastnej konferencii. 
 

Článok 9. Superintendent 
 
1. Superintendenta vymenúva biskup alebo dočasný predseda pre región Európy v 
súlade s Cirkevným poriadkom GMC.  
2. Superintendent je štatutárnym zástupcom ECM, SO, zastupuje cirkev navonok a 
riadi jej prácu podľa Cirkevného poriadku. Je z moci svojho úradu predsedom Rady 
cirkvi. Biskup ho môže poveriť ďalšími právami a povinnosťami. Superintendent 
podáva správu o svojej činnosti biskupovi a Oblastnej konferencii. 
 

Článok 10. Rozpustenie 
 
1. Oblastná konferencia môže rozhodnúť o ukončení ECM, SO, trojštvrtinovou 
väčšinou hlasov všetkých svojich členov a so súhlasom biskupa. 
2. Rada v tom prípade menuje likvidátora alebo likvidátorov. 
3. Majetok, ktorý zostane po uspokojení všetkých veriteľov, zostáva majetkom 
Globálnej metodistickej cirkvi. 
 
Tieto stanovy boli prijaté Oblastnou konferenciou ECM, SO, 15. októbra 2022 
v Trnave. 
Účinnosť nadobúdajú registráciou na Ministerstve kultúry SR. 
 

Konferencii predsedal: superintendent Mgr. Štefan Rendoš 
Zapisovateľ Oblastnej konferencie: Milena Belková 
Zápisnicu overili: Mgr. Gabriella Kopas, PhD., a Mgr. Lenka Procházková, PhD. 


